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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 
PROCESSO N.º :  023/2021 – CMS. 

IMPUGNANTE : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA - CIEE 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º  : 012/2021-CMS. 

ASSUNTO :  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

1. RETROSPECTO 

 

Trata-se de Impugnação formalizada pela empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM-

PRESA E ESCOLA - CIEE em relação ao Pregão Eletrônico n.º 012/2021, cujo objeto é o Regis-

tro de preços na Contratação de empresa prestadora   de serviços   de agente   integrador para 

o desenvolvimento de atividades com fins de promoção da integração ao mercado de trabalho, 

através da operacionalização de programas de estágio de estudantes, abrangendo o gerencia-

mento do processo seletivo, por meio de seleção pública, realização do planejamento, admi-

nistração e acompanhamento das atividades de estágio no âmbito da Câmara Municipal de 

Santarém. 

 

  

2. DA SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE  

  

  A impugnação apresenta pedido de suprimir do edital a condição de participação ex-

clusiva das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme segue: 
 

Alegação: 

 
 “(...)  

Realmente a Lei Complementar nº 123/2016 obriga o Gestor a realizar li-

citações exclusivas nos casos em que os valores não ultrapassem os R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais). Entretanto, deve o mesmo gestor observar 

as proibições quanto à realização de licitações exclusivas contidas naque-

la mesma legislação, mais especificamente em seus incisos II e III do art. 

49. Ao restringir a participação na licitação de outras empresas, tendo 

como parâmetro, s.m.j., apenas o valor da contratação, estaria a adminis-

tração deixando de observar os já citados mandamentos legais constantes 

dos incisos II e III do art. 49 da Lei Complementar 123/2006. Em última 

análise, deixando de observar o princípio basilar da legalidade que rege 

todas as licitações públicas. Vê-se, portanto, que aqueles três fatores, em 

conjunto, devem ser considerados quando da elaboração do estudo preli-

minar - que precede o Termo de Referência e, por consequência, o Edital 

-, ou seja, não apenas o preço da contratação deve ser considerado, pois 

ao deixar de observar os outros dois fatores haverá uma afronta ao prin-

cípio da competitividade. O que, em última análise, poderá causar prejuí-

zos à administração pública. Além disso, ao restringir a participação na 

licitação de outras interessadas, tendo como parâmetro, s.m.j., apenas o 

valor da contratação, estaria a administração restringindo o caráter com-
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petitivo do certame. Dessa forma, é importante sopesar 2 princípios que 

regem as licitações públicas como o da competitividade, da economici-

dade e da eficiência, com a finalidade última de buscar a “proposta mais 

vantajosa para a administração”, conforme determina o artigo 3º da Lei 

8666/93.” 

 

Considerando a alegação acima, solicita a impugnante a reforma do Edital e seus anexos, 

suprimindo-se a exclusividade de participação para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, de forma a possibilitar a participação de um maior número de licitantes.  

Fora encaminhado a esta Pregoeira para avaliar a admissibilidade e decisão da im-

pugnação.  

 

Em síntese, é o relatório. 

 

3. DA ANÁLISE DA COMISSÃO 

 

 Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, de 

acordo com o art. 24, § 1º, 2º e 3º do Decreto nº 10.024/2019 e item 21.1 do Edital, o qual 

declara que qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital até o terceiro dia útil anteri-

ores a abertura da sessão pública:  

 
Art. 24.  Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrô-

nico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura 

da sessão pública. 

§ 1º  A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos res-

ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 

dois dias úteis, contado do data de recebimento da impugnação. 

§ 2º  A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser mo-

tivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

§ 3º  Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para reali-

zação do certame. 

 

A impugnante encaminhou em tempo hábil, via portal de compras sua impugna-

ção e, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos 

nas normas regulamentares. 

 

No mais, a impugnação foi apresentada por parte legítima e interessada, endereça-

da à autoridade competente e devidamente fundamentada. 

 

    Superado o juízo de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito. 

 

4. QUANTO AO NÚMERO DE FORNECEDORES COMPETITIVOS 

 

Conforme a doutrina de Ronny Charles Lopes Torres, a vinculação prevista pelo 

legislador em relação ao art. 49, I da Lei nº 123/2006, está relacionada com a efetiva partici-

pação de no mínimo 3 (três) fornecedores competitivos que sejam capazes de cumprir as exi-

gências estabelecidas no instrumento convocatório. Conforme recorda o doutrinador, em se 
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tratando de pregão, o requisito de aferição do cumprimento das “exigências estabelecidas no 

instrumento convocatório” seria realizado somente após a fase de propostas, ou seja, após 

aberto o pregão e, portanto, aplicados os benefícios do privilégio às ME/EPP.  

 

Diante disto e, a fim de evitar eventuais distorções, verificou-se ainda na fase in-

terna da licitação mais especificamente em relação as pesquisas de preços que não foram en-

contrados 3 (três) possíveis fornecedores enquadrados como microempresas ou empresas de 

pequeno. Além disso, foram consultados os certames realizados nos últimos meses pelo Mu-

nicípio de Santarém, com o objeto semelhante ao pretendido por esta administração, mesmo 

com valor acima do previsto para a exclusividade, poderiam demostrar fornecedores competi-

tivos enquadrados como tal: 

a) identificou-se a realização do Pregão Eletrônico 018/2021 SEMTRAS, promo-

vido pela Secretária Municipal de Assistência Social, no qual houve a participação de três 

fornecedores, em que somente 1 (um) se enquadra como empresa de pequeno porte, sen-

do que os demais tratam-se de institutos.  

Dessa forma demostra-se que não haveria na localidade possíveis fornecedores 

competitivos com interesse no objeto licitado que se enquadre como microempresas ou em-

presas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências 

estabelecidas. 

Nesse sentido, dispõe o entendimento do TCE/MT em matéria similar: 

 

 
 

Assim sendo, primando pelo princípio da competitividade, nota-se que realmente 

o certame em tela se enquadraria na exceção prevista no dispositivo. 

 

5. EXISTÊNCIA DE DESVANTAGEM OU PREJUÍZO 

 

Considerando que a vantajosidade para a administração é um dos pilares essenci-

ais da licitação, não há como afastar a aferição de tal requisito, vez que a seleção da proposta 

mais vantajosa e da eficiência devem nortear a ação do gestor público. Em verdade, os benefí-

cios objetivos criados pela lei 123/2006 abalam a competitividade entre os potenciais partici-

pantes, e podem representar desvantagem ao contratante. Por esse motivo, é necessário sope-

sar a aplicação do dispositivo em face do cenário fático. 

 
“A competição é um dos principais elementos do procedimento licitatório. Deve se 

compreender que a disputa entre eventuais interessados possibilita à administra-

ção alcançar um melhor resultado no certame, auferindo uma proposta vantajosa. 

Além da competitividade, que é reconhecida pela ampla doutrina e (enquanto 
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princípio) pode ser compreendida de acordo com os outros princípios pertinente, 

este dispositivo deve ser encarado pelo gestor como regra, sendo expressamente 

vedadas cláusulas ou condições restritivas do caráter competitivo, motivadas por 

situações impertinente ou irrelevantes para a obtenção do objeto contratual”. 

(Charles, Ronny.Leis de Licitações Públicas comentadas.2ª Ed. Jus Podivm. 2009. 

Salvador) 

Ademais, há que observar os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcio-

nalidade nas decisões administrativas, em consonância com o disposto no art. 2º da Lei 

9.784/99. Senão vejamos:  

 
“A legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador 

público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às 

exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 

praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 

conforme o caso. Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pesso-

al. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, 

na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza”. (Meirelles, 

Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28ª Ed. São Paulo. Malheiros. 

2003). 

 

“A razoabilidade expressa, em primeiro lugar, a racionalidade que deve existir en-

tre os meios utilizados para o alcance de fins perante motivos circunstancias im-

postos à atuação administrativa”. (Figueiredo, Lúcia Valle. Comentários à Lei 

Federal de Processo Administrativo. Ed. Fórum. 2ª Ed. 2008). 

 

Em relação a vantajosidade indicada no inciso, precisamos nos socorrer do que 

dispõe o Art. 49, vejamos: 

 
“Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complemen-

tar quando:  inciso II – “o tratamento diferenciado e simplificado para as 

microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a ad-

ministração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do ob-

jeto a ser contratado; (...)” 

 

Assim, o procedimento licitatório visa assegurar a vantajosidade buscando a da pro-

posta mais vantajosa para a Administração, assegurando a competitividade entre os partici-

pantes do certame, de modo a alcançar a isonomia entre estes.  
 

6. CONCLUSÃO 

 

Assim, alicerçados nestes entendimentos, ante a ausência de empresa (ME’s e 

EPP’s) sediadas local e/ou regionalmente, para este objeto específico, bem como consideran-

do o interesse público na ampliação da competitividade, reconhece presentes os motivos ense-

jadores a considerar PROCEDENTE às alegações apresentadas pela empresa Impugnante, 

razão pela qual o (a) pregoeiro (a), no uso de suas atribuições legais resolve, alterar o edital 

para deixar de aplicar a LC 123/2006 e 147/2014 especificamente para este edital no que 

se refere à exclusividade na participação de empresa ME’s e EPP’s, republicando-se o 

edital e recontando-se o prazo nos termos do Art. 21, § 4º da Lei 8.666/93. 

http://santarem.pa.leg.br/
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 É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria. 

 

 

Santarém/PA, 18 de outubro de 2021. 

 

 

 

VANESSA GOMES ALMEIDA 

Pregoeira 

Portaria n°049/2021-DAG/DRH 

 

 

Submetido a assessoria jurídica, em discussão preliminar apresentou manifestação fa-

vorável, de forma a permitir maior competitividade e, agora, cumprindo as formalidades, ma-

nifesta favoravelmente a alteração do edital, no intuito de permitir a partição de outras empre-

sas, ampliando a competitividade. 

Assim, estamos de acordo com o todo o conteúdo da presente manifestação. 

 

 

 

 

 

 

            JOSÉ MARIA FERREIRA LIMA 

               OAB/PA 5346 
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